
جتد الالعب منهم يصيح ويقول يا زهر يا حظ الشطرنج ليس فيه شيء من ذلك ، كل ما فيه هو  الشيخ :

وبالشروط اليت  إعمال الفكر ، فهو نوع من الرياضة الفكرية ، فإذا كانت هذه الرياضة يف بعض األحيان

ذكرناها آنفا ، فال نرى منها مانعا ،مع العلم أن بعض العلماء كابن تيمية مثال وغريه يذهب إىل حترميها وهو 

يعلل التحرمي بعلة معقولة والفرق بني ما ذهب وأذهب هو أنه ال حيوز يف اعتقادي إطالق التحرمي لشيء ال 

و يقول بأن الشطرنج يصد عن ذكر اهللا ، وهذا إذا تذكرنا نص فيه إال إذا ترتب منه ما خيالف النص ، فه

بعض املباريات اليت جتري اليوم وتذكر بعض تفاصيلها على صفحات اجلرائد وااالت ال شك أا تصد عن 

ذكر اهللا ، ألن الشيء مثل اخليال يعين تبقى اللعبة مش ساعات بل أيام، أيام إذا كانوا إيش املتالعبني أقران 

لبعض ، فإذا وصل الالعب بالشطرنج إىل أن تصد عن ذكر اهللا ، فهي كاخلمر لكن هذا ليس  بعضهم

بالالزم بالنسبة لكل العب ، ولذلك فنحن نقول ما هو األصل فيها ، ونضع الشروط اليت تبعد الالعب ا 

يا أبا ليلى صار ، عن أن يقع يف خمالفة األحكام الشرعية أو يف خمالفة حكم من األحكام الشرعية  ، هل 

  الوقت ؟ 

  أبو ليلى : صار .

  يال بسم اهللا . الشيخ :

بالنسبة ملن حيكم على من يتخلف عن صالة الفجر أو صالة العصر بالنفاق ، يعين النفاق العيين  السائل :

  ، أنت منافق بسبب عدم حضورك هلاتني الصالتني ، فما أدري يا شيخ حكم هذا مع نصيحتك ملن يرميه ؟

  مع النصيحة ملن ؟ خ :الشي

  ملن يرمي األخ  ؟ السائل :

آه ، طبعا احلديث يف ذلك معروف يف السنة أن  صالة العشاء وصالة الفجر هي أشد الصلوات  الشيخ :

على املنافقني لكن احلكم على زيد من الناس شخص معني ، بأنه منافق فال نراه جائزا ، إال إذا ثبت ثبوتا 

ه وحينئذ فال تكون املعاجلة بإطالق لفظة املنافق عليه ، وإمنا بتذكريه وبنصيحته املرة جازما ، بأنه ال عذر ل

بعد املرة والكرة بعد الكرة ، فإذا تبني أنه ال يستجيب لتذكري املذكرين  ولنصيحة الناصحني فال شك واحلالة 

شرعي ألنه يدخل حينذاك يف  هذه ، أنه جيوز أن يطلق عليه لفظ املنافق ، ما دام انتفى أن يكون له ، عذر

  عموم قول الشاعر الفقيه أو الفقيه الشاعر ، حيث قال :

  " القدح ليس بغيبة    *** متظلم ومعرف وحمذر               

  وجماهر فسقا ومستفت *** ومن طلب اإلعانة يف إزالة منكر "        

  هذا هو اجلواب عن السؤال األخري ،واحلمد هللا رب العاملني .

  جزاك اهللا خريا يا شيخ السائل :



  وإياكم . الشيخ :

  ؟ ...أهل الكتاب اآلن أهل الكتاب يقول إن أهل الكتاب موجود يف القرآن  السائل :

  من هم أهل الكتاب اآلن ؟ الشيخ :

  اليهود والنصارى . السائل :

  ال، ال يف أي مكان يف أي بلد ؟ الشيخ :

  مثال جنيب من أسرتاليا السائل :

  طيب يخ :الش

جنيب من نيوزيلندا ، حنن وكالء حلمة من نيوزيلندا ، حنن جنيب اللحمة  كلها للبلد ، اللحم امد  السائل :

  للبلد كلها هنا ، منها مثال

  بالد أخرى الشيخ :

نعم فأنا أقول مسعت من العلماء أن أكل هذا اللحم ال جيوز أكله ، فقالوا يل ما هو الدليل ؟  السائل :

  إن شاء اهللا نأتيكم بالدليل فقلت

  نعم الشيخ :

فاآلن نطلب الدليل شيخنا ، وأنا اآلن ذهبت إىل السؤال الثاين ذهبت إىل السعودية إىل جدة ،  السائل :

فهل جيوز يل يف نفس الشركة اليت يباع فيها اللحم املثلج ، واللحم الطازج املذبوح القادم من بلغاريا أو 

  بأن استقل يف القسم احلي لوحده مثال ؟رومانيا ،واللحم احلي 

ال ، ألنك أنت عم تساعد الشركة يعين وضعك هناك مثل وضعك مع إخوتك ، فإذا جاز لك  الشيخ :

هناك جيوز لك هنا ، ويف كل من الوضعني تعاون على املنكر لكن نرجع ونقول اآلن ، إنه حىت اللحوم 

  أن هذه اللحوم حمرمة شو سبب حترميها حسب ما مسعت أنت ؟ اجلائية من أسرتاليا مثال ، ونيوزلندا ، مسعت

  أنا اآلن أريد أعرف يا شيخ ؟ السائل :

، أي ذبائحهم فاللحوم اليت  (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ))آه ، فهو كما مسعت إنه  الشيخ :

يدنا شيء كوم أهل كتاب ، يعين تأيت من أسرتاليا أو من نيوزيلندة إذا كانت تأيت قتيلة غري ذبيحة ، فما يف

اللحم البلغاري ما يأيت حترميه من جهة إنه واهللا هذا يذحبه شيوعيون يأيت من جهة أنه ال يذبح ذبح شرعي 

قبل كل شيء ، ألنه كوم شيوعيون فهذه مسألة حتتاج إىل حبث وحترير ليس لنا فيها أما أسرتاليا ما معروف 

لندا أيضا كذلك هؤالء أهل كتاب ، فاملهم يف موضوع اللحوم هذه ، أن نعرف حىت اآلن أا شيوعية ، نيوزي

هل ذحبها على الطريقة األوروبية ، أو البلغارية وإال على الطريقة اإلسالمية ، فإذا ثبت أا على الطريقة 

ه قضية الذبح البلغارية حينئذ الذي مسعته صواب ، يعين ال جيوز وهذا هو الغالب يف بالد الكفر كلها ، ألن



على الطريقة الشرعية ، يأخذ منهم وقتا ، واجلماعة هم ماديون  وكل االبتكارات هذه منها التليفون هذا 

وغريه ، هو من أجل توفري الوقت فهم ما يسألون بقي حالل أو حرام  رأيت ؟ مسعت أنت مثال مثل ما أنا 

رى الذي عم حتكي معه ، هذا إسالميا ما جيوز مسعت إنه يف اخرتاع وجد أو يف طريق الوجود ، إنه حتكي ت

ألنه جيوز تكون امرأة وحرام عليك إنك تراها وهكذا هم ما سائلني حرام وإال حالل ، سائلني كل شيء جير 

عليهم مادة ، ويوفر عليهم الوقت ، ألن الوقت هو سبب ايش الكسب ، يعين مثل ما قالوا عنا بعض 

ى خالف عادم ، الوقت كالسيف ، إن مل تقطعه قطعك ، الوقت  الصوفية وكان هذا من حكمتهم وعل

كالسيف فإذا ما قطعته أنت يف طاعة اهللا وعبادته غلبك وقطعك وهذا كالم يف منتهى احلكمة ، عرفوا هذه 

احلكمة الغربيون لكن حوهلا إىل إيش ؟ إىل مادة وما إىل عبادة ، ولذلك كل شيء يعرقل عليهم ، ويضيع 

، ما عندهم استعداد هم أن يتجاوبوا مع العامل اإلسالمي أبدا ، إال من طريق املخاتلة  عليهم الوقت

واملخادعة كما قلت أنت آنفا ، فإذن املشكلة يف اللحوم املستوردة كلها ، من أهل الكتاب هي أا تذبح أو 

إمنا تقتل فهي فطائس  ال تذبح فإذا ثبت أا تذبح مع كوم أهل كتاب فهي حالل وإذا ثبت أا ال تذبح

ميتة ال جيوز أكلها ، والغالب كما قلنا آنفا ، إن هؤالء ال يذحبون لكن ممكن كل شيء يصري ، إما هم 

ينتبهوا إىل أن هذه الطريقة اليت هم ماشون عليها ، ما هي طريقة صحية طبية فريجعوا عنها مثل ما اآلن عم 

  لكن هذه حتتاج إىل تثبت ، إنه صحيح انتبهوا .تسمع من التحذير من املخدرات حىت من الدخان 

شيخنا يف حالة نيوزلندا حنن وكالئهم باألغنام هنا ، فكنا حابني نكون مثال وكالئهم بالبقر ،  السائل :

  . ...فطلبنا منهم 

  البقر احلي ؟ الشيخ :

طلبنا منهم أن نكون أيضا يف ال املذبوح امد ، حنن وكالؤهم هنا كما يف البقر امد املذبوح ، ف السائل :

  حلم البقر امد ، قالوا إذا تريدون البقر تكونوا وكالءنا فهو ال يذبح على الطريقة اإلسالمية .

  مجيل . الشيخ :

هذا كان من شروطهم فهل هذا جيوز أن نعترب أنه يذبح على الطريقة اإلسالمية هناك ؟ أم جيب  السائل :

  . يعين هل هذا دليل على أن األغنام تذبح على الطريقة اإلسالمية ؟التثبت مائة باملائة بإرسال 

  طيب هم عم يقولوا هيك ؟ الشيخ :

  نعم هكذا يقولون . السائل :

  قالوا عن البقر صراحة قالوا عن الغنم أا تذبح على الطريقة اإلسالمية ؟ الشيخ :

  نعم ، قالوا  تذبح على الطريقة اإلسالمية نعم ؟ السائل :

طيب ملاذا إذن هؤالء الذين صارحوكم بالنسبة لذبائح البقر قالوا ال تذبح على الطريقة اإلسالمية  شيخ :ال



وقلت يل إم قالوا إنه الغنم ، يذبح على الطريقة اإلسالمية ، طيب خطر ببايل آنفا ، ملا قلت يل هم جيوز 

بأنه تزوير وإال حقيقة ، فأنتم يهيئون إذا كان الذاهب إىل هناك عنده فطنة وعنده كياسة سيعرف 

باستطاعتكم اآلن ، إذا كان وال بد من استرياد حلم الغنم الذبيح على حد قوهلم هل باإلمكان أن تصفوا لنا 

ازرة اليت أنتم تذحبون فيها الغنم على الطريقة الشرعية ؟ يف ظين أم سوف ميتنعون إال إذا كانوا كذبه ، 

  صح ؟ 

  نعم . السائل :

طيب كتبوا لكم ، وبعد مدة تروح أنت ومعك أحد إخوتك أو أصحابك ، بعد أخذ اإلذن منهم ،  يخ :الش

إنه نريد نزور ازرة ، فهل عندكم مانع ؟ كما مفروض يقولون ما فيه مانع ، يئة ازرة للتزوير ليس باألمر 

وإمنا يف بعض البالد تبعد عن بريطانيا املمكن ، وأنا أقول لك شيء رأيته بعيين يف بريطانيا ليس يف لندن ، 

قرابة مائتني كيلوا مرت ، هناك مسلم باكستاين سلفي ، كنت التقيت معه يف جدة يف بعض مواسم احلج عند 

  أحد إخواننا السلفيني ، هل تعرف أنت أحد هناك ومن ستلتقي معهم ؟ 

  ال واهللا يا شيخ . السائل :

دلك على شخص رمبا تستفيد من التعرف به ، فكان زميلي يف التدريس ها ، الزم اآلن وفيما بعد أ الشيخ :

يف اجلامعة اإلسالمية سلفي ، تعرفت على هذا الباكستاين وعرفت إنه عنده جمزرة هناك يف لندن يف بريطانيا 

 ، عصرية إسالمية وكتب يل أن سافرت فعال ، والتقيت مع الرجل وزرت ازرة تبعه ، ازرة ولو أا ال

تكلف كثريا ، لكن ال ميكن أن تعمل صورة ، ألن ازرة اليت راحيني تستوردون منها ، الزم تكون كبرية جدا 

، فهذا الرجل رحنا عنده ، دخلنا إىل غرفة استقبال عادية حمصورة بزجاج ، بعدين خرجنا منها إىل غرفة 

غرفة ، جبانب هذه الغرفة يف باب صغري يعين أخرى مير ا الغنم ، الغنم يؤتى به من زريبة ، من تلك هلذه ال

طوله مرت ، يفتح وراء هذا الباب شخصان ، وظيفة أحدمها الذي عند الباب إنه يأخذ الرأس ويضجعه ، 

الثاين ينحره ، هذاك األول وظيفته يرفعه ، هذاك يساعده يعلقه بايش بالكالب يدفعه دفعة هكذا ، على 

ة أمتار سبعة أمتار لغرفة كبرية ، مث بتلف وراء جدار ، طبعا السكة عم سكة سكة تقريبا بتمشي تقريبا ست

متشي طبعا ، مشينا حنن مع السكة ، وصلنا إىل الشخص الثاين كان استلم الذبيحة رأسا شق اجللد تبعه ، 

ونفخه وسلخة ، هذه وظيفته فقط  السلخ أخذ اجللد ورماه يف برميل عنده ، ودفعه دفعة لشخص ثالث 

وبينه تقريبا ثالث أمتار ، الشخص الثالث وظيفته مضخة ماء قوي جدا ، يشق البطن ويطلع املصارين بينه 

ويرميها يف الربميل مث يغسلها ما يبقى شيء إال الوزن ، يدفعها الدفعة األخرية يروح إىل امليزان فيه شخص 

يأخذون فورا هذه العملية هذه هناك موكل  كم الوزن؟ يسجل يدخلها غرفة ، رأينا التجار ايش ؟ جييئون 

جعلت الرجل ذا شهرة يف بريطانيا صاروا اإلجنليز أنفسهم جييئون يشرتون من عنده ألنه الذي يعرف النواحي 



الطبية ، يعتقد أن هذه الذبيحة أصح من الذبائح تبعهم ، فاآلن إذا جاءك خرب من الشركة إنه نعم حنن 

م الوصف ، وبعثوا لك الوصف ، وطلبت منهم فيما بعد ، أن نذبح على الطريقة اإلسالمية وطلبت منه

تروحوا تطلعون على عملية الذبح هذه ال ميكن هنا يعملوا إيش ؟ تزوير ألنك رايح تطوف أنت ومن معك 

ازرة كلها ، وأقسامها كما فعلنا حنن بازرة البسيطة ، قالوا صاحبنا إنه هو يف كل يوم يذبح سبعمائة رأس 

للزبائن هذا املصنع الضخم الذي أنتم تستوردون منه طبعا يف بالد أخرى تستورد ، ما يريد يكون ؟  ما يلحق

  يريد يكون مدينة 

  يعين األردن مثال حلاهلا كان يأيت هلا كل يوم ثالثة أو أربعة آالف رأس كل يوم  السائل :

قضية ال بد ايش؟  املرحلتني  متشوا فيهم ها ، رأيت كيف فإذن ال أعتقد إنه بإمكام يزورون إمنا ال الشيخ :

، ابعثوا لنا وصفا للمجزرة اليت تذحبون فيها على الطريقة اإلسالمية ، بعد هذا تأخذون إذن منهم أن تزوروا 

هذه ازرة ، احتياطا يف عندكم جمازر ثانية ، على غري الطريقة اإلسالمية ؟ إذا قالوا أي نعم ، ممكن هنا 

ني وجيم ، عرفت كيف ؟ لكن مع ذلك خيطر اآلن ببايل شيء آخر ، وهو يا ترى بقى يصري ايش ؟س

الطب ما وصل أن يعرف ، إنه هذه الذبيحة ولو مفصولة الرأس يفحصون اللحم تبعه ، إنه هل هذا قتل أم 

هو ذبح ؟ هذه حتتاج لسؤال ، ألنه اليوم أنت تعرف أن الفحص اهري عم يكشف أشياء يعين فوق 

فإذا فعلتم هذه األمور كلها ، بعدين اطمأنت النفس إىل أنه فعال هذه تذبح على طريقة اإلسالمية  التصور،

، أما جمرد هكذا خرب ما  )) ...(( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فما عندنا مانع أن نطبق اآلية 

الغنم ، يقولون لك إن البقر  استوثقنا منه ، ألنه جيوز يصل املكر معهم من أجل يورطكم باالسترياد من حلم

ال ميكن أن يذبح على الطريقة اإلسالمية أما الغنم فيذبح على الطريقة اإلسالمية واحلقيقة أن كال النوعني ال 

  . ...يذبح على الطريقة اإلسالمية ، ممكن أن يكون األمر هكذا 

وأي وقت قتل به ،فإم  أبو ليلى : شيخنا الذي خبليهم يعرفون هذا املقتول كيف مات ، وكيف كذا

  . ...يستطيعون أن يعرفوا شيخنا أن هذه الذبيحة كيف ذحبت ، يعين ملا يكون يف جرمية قتل إنسان 

  أنا أقول ذلك . الشيخ :

  يعين لو بعثنا ناس إىل بلغاريا  السائل :

  طيب الشيخ :

  يذبح وبيده  السائل :

  يذبح هو بيده ؟ الشيخ :

  ما على نيوزلندا فهل جيوز األكل ؟ نعم على بلغاريا السائل :

  جيوز لكن هل هم يقبلون ؟ الشيخ :



يعين لو طلبنا منهم هذا الشرط ووافقوا مثال ، يعين يكون شرط من شروط شراء الذين يشرتون  السائل :

  اللحم ؟ فهل جائز أكل هذا اللحم ؟

  نعم ، جائز أي نعم. الشيخ :

  قبل ما نتثبت ؟ أبو ليلى : شيخنا صرنا للنيوزلندي يعين

  . ...احلليب : عاد شيخنا وأنت حتكي أبو ليلى يدعو وقرأ آية الكرسي ويس 

إمجاال اللحم النيوزلندي شيخنا ممتاز جدا ، حىت يف طعمة يشابه اللحم البلدي ، بعكس اللحم  السائل :

لغاري حي يف البلغاري وكذلك شيء ثاين شيخ، اللحم البلغاري طري ، يعين حنن اآلن نستورد حلم ب

  الطائرات مثال من بلغاريا ، تذحبه ثاين يوم ما يتعب ، يف نفس اليوم يأيت بالطائرة

  طيب الشيخ :

تذحبه ثاين يوم فيكون قاسيا جدا يكون حلم البلغاري قاسيا جدا ملا يأيت اللحم مذبوح وجاهز  السائل :

  يكون طريا ، داللة على وجود دم يف داخله .

حظة ثانية ، عن أخونا ندمي اللحام ، أن مسألة الذبح شيخنا السكني ، يقول أنا أبيع اآلن أبو ليلى : يف مال

ذبيحه من البلغاري ، كأين بايع بأكثر من مائتني ذبيحة من البلدي بالنسبة للسكني ، يعين مبسك عليها 

  الدم ، وكان خيتلف يعين عن اللحوم الثانية .

  طيب ، هذا معقول جدا . الشيخ :

  ويستدل بأقوال بعض العلماء ودائما يتبع بأن هذا رأي أو كالمي أو هذا ما أرى ؟ ئل :السا

هذا من مصائب زماننا وحنن لنا كلمات مسجلة عند أخينا هذا كثرية الذي مل يبلغ مرتبة الفهم عن  الشيخ :

ول هذا رأي فالن وأنا اهللا ورسوله ولكنه قرأ قوال أو مسع رأيا فأعجبه فليس له أن يقول هذا رأّي وإمنا يق

  استفدته منه إال إذا كان عاملا فيجوز له ذلك .

  نعم الشيخ :

  السالم عليكم . السائل :

  وعليكم السالم . الشيخ :

  كيف حالك يا شيخ؟  السائل :

  أهال احلمد هللا . الشيخ :

  شيخنا بالنسبة حلديث السوق صحيح عند الشيخ ؟ السائل :

  . حديث حسن ثابت بطرقه الشيخ :

فيه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ما مضعف احلديث مقدم ألخ كأنك رأيت الكتاب وهو بذل  السائل :



  مضعفهما وجائي بأدلة فحبت أتأكد منك يا شيخ . ...اجلهد يف تضعيف حديثي السوق 

  جزاك اهللا خريا . الشيخ :

  اهللا يبارك فيك السالم عليكم . السائل :

  ة اهللا وبركاته، رأيت هذه الرسالة .وعليكم السالم ورمح الشيخ :

  احلليب : نعم رأيتها يا شيخ أخ امسه عادل السعيدان .

  الرسالة مطبوعة . الشيخ :

  احلليب : مطبوعة نعم شيخنا .

  موجودة يف السوق ؟ الشيخ :

 احلليب : واهللا ما أظن شيخنا لكن جاءتين نسخة قبل ما يطبع وبعد ما طبع جاءين فعند منه أجيب لك

  إياها .

  وين انطبعت . الشيخ :

  احلليب : يف مصر .

  يف مصر أي نعم ، كم صفحة تقريبا . الشيخ :

  احلليب : ما تتعدى الثالثني أربعني صفحة من احلجم الصغري .

  مقدم هلا الشيخ مقبل . الشيخ :

  احلليب : أي نعم يقول يف مقدمته أنا يف صدري ضعف هذين احلديث منذ أمد

  يف ؟كيف ك  الشيخ :

  احلليب : يقول يف صدري ضعف هذين احلديث منذ أمد فوافق ما عند أخينا ما عندي .

  أي نعم . الشيخ :

  احلليب : واهللا أعلم .

  طيب أعطيتك اجلواب إذن وإال يف شيء بعد ؟ الشيخ :

 ...نعم ، طيب يا شيخ بالنسبة لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما عارف احلديث ما ضابطه  السائل :

  ؟ ( مزماران مزمار )

  . ( عند رنه وعند مصيبة ) الشيخ :

فهل ينطبق هذا احلديث بالنسبة أحيانا يف احلرم ، دعاء القنوت  (صوتان عند رنة وعند مصيبة ) السائل :

يف الوتر يف صالة القيام و صالة الرتاويح دائما يقرؤونه ويلحنون يف الدعاء فهل ينطبق هذا احلديث على 

  دعاء ؟هذا ال



ال ، ليس من الضروري أن ينطبق هذا احلديث على هذا األمر وحسبنا أنه أمر مستنكر شرعا أنه  الشيخ :

ليس من عمل السلف وليس من الضروري إنه كل أمر حادث نصب عليه نفصل عليه حديث من 

مزمار الشيطان األحاديث الواردة عن الرسول عليه ألن املقصود بالصوتني صوت نياحة وبكاء ، وصوت فرح 

، وحنو ذلك فهذا طبعا ال يصدق على ما يفعلونه اليوم مع األسف من هذا الدعاء الطويل العريض والتباكي 

  فيه وحنو ذلك بل هذا خالف السنة .

  . ... السائل :

  تفضل الشيخ :

شيخ  ث )( كل لهو فهو باطل إال من ثالشيخ بالنسبة حلديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه  السائل :

يف بعض ما يتلهى به اإلنسان قد يكون له مصلحة جسدية فرضا ، مثل لعب الكرة وكذا من باب تنشيط 

  اإلنسان ،و إعانته على أمور احلق ، فهل هذا مما يستثىن من احلديث ؟

  يف حدود ما ذكرت يستثىن لكن ما الذي تفهم من قوله باطل ؟ الشيخ :

لعلماء أنه حمرم قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم باطل ومنهم أذكر شيخ يعين ذكر كثري من ا السائل :

  اخلطايب وأذكر هذا الكالم من ابن القيم واهللا أعلم .

لكننا بقى إذا نريد نأخذ بقاعدة أنه مفاهيم املشايخ معتربة فقولك كثري له مفهوم ، ما هو املقابل  الشيخ :

  الكثري ؟

  أقصد يعين الذين قرأت عنهم كثري ، فما أعرف إذا كان يف أحد خمالف .ال ، أنا حينما قلت كثري  السائل :

  طيب وكلمة باطل تعين حراما يف اللغة ؟ الشيخ :

  الباطل هنا قد يكون وهو الظاهر يا شيخ . السائل :

طيب هذه املسألة إذن حتتاج إىل حترير معىن هذه الكلمة ، ألنه أنا ال أفهم أن كلمة باطل تعين  الشيخ :

رام أي ال جيوز أن نقول إذا جاز لنا رواية احلديث باملعىن  وكل هلو يلهوا به ابن آدم فهو حرام إال األشياء ح

  الثالثة اليت ذكرت أو األربعة ، وإمنا باطل يعين ال فائدة منه وضياع وقت وحنو ذلك .

  احلليب : عبث .

يف ذلك العهد ، لرمبا وجدنا أشياء ال  عبث فقط ، على كل حال لو نظرنا إىل الواقع الذي كان الشيخ :

تدخل يف هذا املستثىن فمسابقة الرسول لعائشة مثال ، فهذا ال ميكن أن نلحقه بالكلية ، بل أن نلحقه 

باألمور املستثناة يف احلديث هذا مثال مما كان يف ذلك الزمان اآلن طبعا جدت مالهي كثرية فهذه املالهي 

فهي هي حبكم املناط والعلة املفهومة ، وأنت ذكرت مثاال كرة القدم مثال  ...جيب أن تقيد بضوابط شرعية 

، قلت أنا يف حدود ما ذكرت ما نرى ذلك باطال فضال عن أن نراه حمرما ، لكن بشروط ال ختفى على أهل 



كل   العلم ، اليت منها مثال أن يكون اللباس شرعيا ، وأن ال يكون كاشفا للعورة كما هو شأن إذا ما قلنا

الالعبني  فجل الالعبني ذه الكرة وبغريها كذلك أن ال تكون توقيت املباريات يف أوقات الصلوات حبيث 

قد يضيعون الصالة من أصلها ، أو على األقل يضيعون الصالة مع اجلماعة ،فإذا ضبطت هذه املالهي 

لم ، كما قال بعض العلماء بضوابط شرعية فهي ليست مالهي ،وإمنا تكون مساعدة فعال لتقوية بدن املس

(( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون يف تفسري قوله تعاىل خالفا لظاهر احلديث 

( أال إن القوة ، قال عليه السالم كما يف حديث عقبة بن عامر يف صحيح مسلم به عدو اهللا وعدوكم ))

فهذا احلديث قد يفهم منه بعضهم حصر القوة بالرمي ،  الرمي إال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي )

( ما لكن احلقيقة الذي يفهم من األسلوب العريب ،و خباصة إذا كانت القوة هنا منافيه لعموم قوله تعاىل 

( الحج عرفة فال جمال لفهم احلديث إال على األسلوب العريب كمثل قوله عليه السالم  استطعتم من قوة )

إذا مل يفعل شيئا إال الوقوف بعرفة مجودا جهال باألسلوب العريب فال حج له ، ولكن قوله ، فاحلج عرفه  )

عليه السالم احلج عرفة يعين أنه أعظم ركن من أركان احلج هو الوقوف يف عرفة كذلك بالنسبة لذلك الزمان 

قوة اليت يعين تشل الذي كانت وسائل القتال فيه حمدودة ما بني حربة وسهم وسيف ، فكانت احلراب هي ال

( أال إن القوة الرمي إال إن القوة الرمي أال إن قوة العدو ، فقال عليه السالم من باب بيان أمهية الرمي 

فإذا وجدت اآلن بعض األلعاب أو املالهي ، تقوي أبدان املسلمني ، فال مانع من ذلك أبدا  القوة الرمي )

شرعية اليت أشرت إىل بعضها على األقل آنفا ، سجلت شيئا بل لعله يكون من فروض الكفاية ، بالشروط ال

  ؟ 

  نعم . السائل :

  هاته . الشيخ :

بالنسبة لبعض األلعاب إن كانت تدخل يف هذا احلقل ، بالنسبة للشطرنج حكم لعبة الشطرنج ما  السائل :

  هو احلكم الشرعي يف ذلك ؟

ا اللعب بالشطرنج بالقيود الشرعية ، فهي ال تلهي الشطرنج إذا أزيلت األصنام اليت فيه وقيد أيض الشيخ :

عن القيام بالواجبات سواء كانت واجبات دينية ، أو كانت واجبات عائلية أو واجبات اجتماعية ،فهو جائز 

خبالف النرد ألن النرد أوال فيه نص يف حترميه أشد التحرمي وثانيا : هو قائم على احلظ ولذلك جتد الالعبني 

يشبهه من األلعاب جتد الالعب منهم يصيح ويقول يا زهر يا حظ الشطرنج ليس فيه شيء من به ، أو مبا 

ذلك ، كل ما فيه هو إعمال الفكر ، فهو نوع من الرياضة الفكرية ، فإذا كانت هذه الرياضة يف بعض 

تيمية مثال وغريه  األحيان وبالشروط اليت ذكرناها آنفا ، فال نرى منها مانعا ،مع العلم أن بعض العلماء كابن



يذهب إىل حترميها وهو يعلل التحرمي بعلة معقولة والفرق بني ما ذهب وأذهب هو أنه ال حيوز يف اعتقادي 

إطالق التحرمي لشيء ال نص فيه إال إذا ترتب منه ما خيالف النص ، فهو يقول بأن الشطرنج يصد عن ذكر 

ليوم وتذكر بعض تفاصيلها على صفحات اجلرائد وااالت اهللا ، وهذا إذا تذكرنا بعض املباريات اليت جتري ا

  ال شك أا تصد عن ذكر اهللا .

ألن الشيء مثل اخليال يعين تبقى اللعبة مش ساعات بل أيام، أيام إذا كانوا إيش املتالعبني أقران بعضهم 

يس بالالزم لبعض ، فإذا وصل الالعب بالشطرنج إىل أن تصد عن ذكر اهللا ، فهي كاخلمر لكن هذا ل

بالنسبة لكل العب ، ولذلك فنحن نقول ما هو األصل فيها ، ونضع الشروط اليت تبعد الالعب ا ، عن 

أن يقع يف خمالفة األحكام الشرعية أو يف خمالفة حكم من األحكام الشرعية  ، هل يا أبا ليلى صار الوقت 

  ؟ 

  أبو ليلى : صار .

  يال بسم اهللا . الشيخ :

سبة ملن حيكم على من يتخلف عن صالة الفجر أو صالة العصر بالنفاق ، يعين النفاق العيين بالن السائل :

  ، أنت منافق بسبب عدم حضورك هلاتني الصالتني ، فما أدري يا شيخ حكم هذا مع نصيحتك ملن يرميه ؟

  مع النصيحة ملن ؟ الشيخ :

  ملن يرمي األخ  ؟ السائل :

معروف يف السنة أن  صالة العشاء وصالة الفجر هي أشد الصلوات  آه ، طبعا احلديث يف ذلك الشيخ :

على املنافقني لكن احلكم على زيد من الناس شخص معني ، بأنه منافق فال نراه جائزا ، إال إذا ثبت ثبوتا 

ملرة جازما ، بأنه ال عذر له وحينئذ فال تكون املعاجلة بإطالق لفظة املنافق عليه ، وإمنا بتذكريه وبنصيحته ا

بعد املرة والكرة بعد الكرة ، فإذا تبني أنه ال يستجيب لتذكري املذكرين  ولنصيحة الناصحني فال شك واحلالة 

هذه ، أنه جيوز أن يطلق عليه لفظ املنافق ، ما دام انتفى أن يكون له ، عذر شرعي ألنه يدخل حينذاك يف 

  عموم قول الشاعر الفقيه أو الفقيه الشاعر ، حيث قال :

  " القدح ليس بغيبة    *** متظلم ومعرف وحمذر               

  وجماهر فسقا ومستفت *** ومن طلب اإلعانة يف إزالة منكر "               

  هذا هو اجلواب عن السؤال األخري ،واحلمد هللا رب العاملني .

  جزاك اهللا خريا يا شيخ السائل :

  وإياكم الشيخ :

  كيف حالكم  السائل :



  احلمد هللا خبري كيف انت :الشيخ 

  احلمد هللا رب العاملني السائل :

  عساك خبري الشيخ :

  خبري واحلمد هللا السائل :

  احلمد هللا الشيخ :

  يف جمال إن شاء اهللا السائل :

  تفضل الشيخ :

  زاد اهللا فضلك السائل :

اقترب من النار ( من فاته شيء من الدنيا وتحسر عليه ، ما حتقيق احلديث وما هو سنده  السائل :

  مسيرة سنة ، ومن فاته شيئا من اآلخرة وتحسر عليه ، اقترب من الجنة مسيرة شهر ؟ )

  ال أعرفه . الشيخ :

يقول لك زوجة ال تستطيع يعين ثبت عليها كفارة فهي ال تستطيع إطعام مساكني لكن هي قادرة  السائل :

  على الصوم ، فهل جيوز لزوجها أن يطعم عنها إطعام ؟ 

  أي نعم جيوز . لشيخ :ا

  من ماله طبعا . السائل :

  نعم من ماله جيوز . الشيخ :

  يف يقول لك تاجر عنده مواد بناء معروفة السائل :

  نعم الشيخ :

فهل خيرج الزكاة عن البضاعة وهذه األموال اليت هي طبعا مل لكن  معروضة للبيع ، كل سنة أو كل  السائل :

  حول ؟

لى عروض التجارة مقننة وإمنا خيرج ما تطيب به نفسه ، بدون حتديد وال انتظار ما فيه زكاة ع الشيخ :

  حوالن احلول .

  هل ورد للذكر املولود عقيقة شاة واحدة ؟ السائل :

  ال . الشيخ :

  إال اثنتني ؟ السائل :

  إال اثنتني . الشيخ :

( إذا سلم صلى اهللا عليه وسلم كيف نوفق بني احلديث املتفق على صحته ، مبا أخرب به النيب   السائل :



وبني ما ذكرت يل سابقا من سنني ميكن من سنة أو أكثر ، إذا  عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم )

  تلفظ الكتايب بلفظ السالم عليكم نقول له كما يقول يعين ونرد عليه بالسنة يعين فيكف نوفق بني ذلك ؟

( فإنما يقول أحدهم قال عليه السالم  ( وعليكم )مر فقولوا الرد مبالحظة التعليل الشرعي هلذا األ الشيخ :

، فإمنا يقول أحدهم السام عليكم ، فإذا كان سالمهم فصيحا بينا فهذا التعليل حينئذ ال  السام عليكم )

  واضح ؟ - يرمحك اهللا-يشمله فاحلكم ينصرف عنه 

  واضح جدا . الشيخ :

إىل آخره  )) ... تقولوا لمن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا (( والهل عندكم مناسبة هلذه اآلية  السائل :

  اآلية ؟

  مذكور يف كتب التفسري املناسبة حيتاج إىل مراجعة أي نعم الشيخ :

  أليس مناسبتها ملن يقول للنصارى السالم عليكم ؟ السائل :

  ال ، ال . الشيخ :

ء من اخلمر قليل ، لكن كان متوضئا فيه رجل خدع بني واحد مزح معه ، ووضع يف شرابه شي السائل :

  فهل يعود وضوؤه وإال ال ؟

  يعين شرب فقط ؟ الشيخ :

  يعين شرب شراب موضوع به قليل من اخلمر . السائل :

  معليش أقول يعين ما أصابه شيء من .. الشيخ :

  مل خيتل به شيء . السائل :

  ال ،فقط ميضمض فمه فقط ، أي نعم . الشيخ :

  ( إن اهللا ومالئكته ليصلون على ميامن الصفوف )بينت لنا حديث ضعيف بالنسبة فيه مرة  السائل :

  أي نعم الشيخ :

لكن إيش تفضل إذا دخلنا املسجد ، يف أي منطقة يف املسجد نقف يف اليمني أو الشمال أو أي  السائل :

  مكان طيب ؟

ذا كان هناك شخص يصلي فجاء رجل ، وثانيا : إ " استحباب اليمني "ألنه أوال يف عندنا املبدأ  الشيخ :

  واحد ، فهل يقف عن ميينه أم عن يساره ؟

  عن ميينه . السائل :

طيب ليش عن ميينه ؟ أوال : بالنسبة هلذه الصورة ،وهي اقتداء الفرد هذا يف عليه نص ، وثانيا :  الشيخ :



 يعين اختالل يف تنظيم الصفوف ، القاعدة اليت ذكرا لك ، وثالثا : إذا ما اتبعنا اليمني كأصل ، رايح يصري

فما فيه حاجة إنا حنن نعطل امليمنة ، من أجل إيش ؟ إنه هذا احلديث ضعيف ما صح ، ألن املبادئ العامة 

  ،وهذا احلديث اخلاص الذي ذكرته لك ، كايف إلثبات فضيلة اليمني ، أو البدء باليمني واضح ؟

  واضح إن شاء اهللا ؟ السائل :

  شيء غريه؟ طيب يف الشيخ :

يف امرأة تقول إا كانت غري طاهرة ، كانت يف حيض أو جنابة أو ما شابه ذلك ، مث وضعت لزقه  السائل :

على ظهرها ، فكيف تغتسل الغسل حىت تطهر تغتسل بعد هذا حتط اللزقة أم تغتسل وهي حمطوطة تغتسل 

  دون أن متسها ؟

رفعها وإن كان ما يف  حرج ترفعها من أجل يعم املاء مجيع إذا كان رفع اللزقة يف حرج عليها ما ت السائل :

  البدن .

طيب آخر نقطة يف بالنسبة للمرأة ملا سألناك السؤال امرأة ترى يف االحتالم أشياء مثل اامعة أو  السائل :

  ما شابه ذلك ، طبعا يلي بصري إنه  أنت قلت يل ترى أو حتس ذا الشيء  لكن ال تتنبه

  طيب الشيخ :

  يعين ايش ال تتنبه يعين ال تشعر ذا الشيء ؟ السائل :

  يعين ما تنتبه إنه خرج منها ماء أو ال . الشيخ :

  يعين هذا هو املقصود ، ما يعين من جامعها أو كذا ؟ السائل :

  ال . الشيخ :

  يعين هي تشعر كما يشعر الرجل ؟ السائل :

  أي نعم . لكن املهم ، أن ترى املاء . الشيخ :

  يعين تنتبه للماء . سائل :ال

  أي نعم . الشيخ :

  يعين إذا وجدته تغتسل ؟ السائل :

  خلص نعم . الشيخ :

  وإذا مل جتده ؟ السائل :

  ما وجب الغسل . الشيخ :

فقط فيه نقطة حبثوها يف الفقه ، قالوا إذا كانت نائمة على ظهرها ، النوم على الظهر ممكن يطلع  السائل :

  يوجب الغسل ، فهل هذا صحيح ؟ وممكن ينزل فقالوا



  ممكن يطلع املاء وإيش ؟ الشيخ :

  يرد يرجع مرة ثانية ، كوا مستلقية على الظهر ، ما على اجلنب أو البطن ؟ السائل :

  ال ، ال ما فيه هكذا شيء ، ال يف العلم الشرعي وال يف العلم الطيب فيما علمنا . الشيخ :

  املهم إذا وجدت املاء ؟ السائل :

  فقط هكذا الشيخ :

  جزاك اهللا خريا السائل :

  وإياك الشيخ :

  السالم عليكم السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . الشيخ :

  سائل آخر : قرأت الرسالة ؟

  أي رسالة ؟ الشيخ :

  الرسالة مع الكتاب . السائل :

  واهللا قرأا وال بد لكن ذكرين ؟ الشيخ :

  . ...الشباب عندنا ، يغرتون مبجرد ظهور أي كتاب  ذكرت قضية أن السائل :

أي نعم قرأا وكتبت أشرت إليها يف مقدمة خمتصر مسلم ، حيث حنن يف صدد إعادة طبعته ،  الشيخ :

فأشرت إىل هذا الذي جاء يف كتابك ، يف هذه املقدمة ونصحت الشباب كلهم سواء الذين يكتبون ، أو 

  أن ال يستعجلوا فجزاك اهللا خريا .الذين يقرؤون أن ال يتورطوا و 

  طيب يف قضية السائل :

  نعم . الشيخ :

أال وهي أنه تكلم بعض الشباب عن قضية أن الشيخ األلباين أحيانا يصحح أحاديث وال يعمل  السائل :

ا ، كحديث صالة التسابيح األلباين صحح احلديث ، ولكن رمبا ال يعمل به وما ذلك إال احتمال أنه يف 

  ء يف نفسه ، فما رأيكم حول هذه القضية ؟شي

  هذه القضية احلقها بتلك أوال ما الذي درّاهم أنه ال يعمل ؟ الشيخ :

  درّاهم عقوهلم . السائل :

ال لو قلت أهواؤهم أصبت ، وليس عقوهلم ، ألن العاقل ال يرجم بالغيب ، ويف احلديث أن  الشيخ :

فما لذي درّاهم إنه أنا ما فعلت يف عمري ، وقد بلغت  مرة )( ولو في العمر الرسول قال لعمه العباس 

السادسة والسبعني ، هذا من ضالل الشباب اليوم ، ومن رمجهم بالغيب ، هذا أوال ، وثانيا هل هناك 



إنسان على وجه األرض ، لو كان هو أعبد البشر ، تدري من هو أعبد البشر ؟ بعد حممد عليه السالم  ، 

لو كان داود عليه السالم ، ال  ( كان داود أعبد البشر )م يف احلديث الصحيح  هو قال عليه السال

  يستطيع أن يأيت بكل عبادة مشروعة ومستحبة ، فهمتين ؟ الو يا أخي صوتك ما يصلين ؟

  . ...اخلطوط بعيدة  السائل :

  أنا سألتك فهمتين ؟ الشيخ :

  فهمتك نعم ، جزاك اهللا خريا . السائل :

  اك إن شاء اهللا .وإي الشيخ :

  أسئلة أخرى  السائل :

  نعم الشيخ :

الذين يضعفون حديث أمساء بنت أيب بكر ، يقولون إن خالد بن دريك مل يدرك عائشة الراوي  السائل :

... .  

  ما هم يقولون حنن قلنا قبلهم ، حنن قلنا ذلك قبلهم . ... الشيخ :

  ء من طرق أخرى ؟طيب كيف تصحيح احلديث لكم ، هل ألنه جا السائل :

نعم ، ولو رجعت إىل كتاب حجاب املرأة املسلمة لوجدت اجلواب عن سؤالك ، وستجد اجلواب  الشيخ :

  بصورة أوسع وأقوى يف مقدمة الطبعة اجلديدة إن شاء اهللا .

إن شاء اهللا تعاىل طيب مسعنا إنه يف واحد سوف يرد عليك يف كتاب أيضا حدثين بذلك صاحب  السائل :

  ابن اجلوزي بالدمام . مكتبة

  يف عندنا أكثر من عشرين راد ما يهمك . الشيخ :

  إذا كان من أهل األهواء فاملشكلة حملولة . السائل :

  هذا هو وما وجدنا ألكثرهم من عهد ، كلهم يقلد بعضهم بعضا . الشيخ :

  اهللا املستعان السائل :

  أي نعم الشيخ :

  الشيخ مقبل الوادعي ؟طيب يا شيخ كيف جتدون تصحيح  السائل :

ما رأينا له آثارا سوى اجلزء األول من خترجيه لتفسري ابن كثري ، وهو يعين يأيت األمور من أقرب  الشيخ :

أبواا ،وليس عنده توسع يف التخريج التوسع الذي يتطلبه البحث العلمي ، خاصة يف التصحيح ويف 

  التضعيف .

  طيب مبا تنصحونا يا شيخ  ؟ السائل :



أنصحك بتقوى اهللا عز وجل ، وأن تطلب العلم خالصا لوجهه ، وأن ال ترائي الناس ، وال تم  شيخ :ال

(( حسبك اهللا ومن اتبعك بالناس سواء كان االهتمام بأن يرضوا عنك ، أو ال تم م ، ولو نقموا عليك 

  . من المؤمنين ))

  جزاك اهللا خريا يا شيخ . السائل :

  وإياك . الشيخ :

  . ... ائل :الس

  أهال الشيخ :

  تنصحين بكتاب معني ؟ السائل :

  يف ماذا ؟ الشيخ :

  يف أي كتاب ؟ السائل :

  يف أي علم ؟ الشيخ :

  احلديث ، بقراءة املصطلح قرأت بعض كتب املصطلح وقرأت كتاب أصول التخريج للطحان . السائل :

  ال تقرأ للمتأخرين . الشيخ :

  ألصول التخريج ؟مب تنصحنا بالنسبة  السائل :

أصول التخريج تفهمه إذا مارست هذا العلم ، والذي وضع هذا الكتاب هو مل ميارس هذا العلم ،  الشيخ :

  وانظر تعليقاته على املعجم الطرباين األوسط

  صحيح السائل :

  إمنا هي نقول يستطيعها الذين ما حصلوا بعد شهادة الدكتوراه . الشيخ :

  كالمك صحيح  جزاك اهللا خريا السائل :

  وإياك الشيخ :

  فقط العلماء املتقدمون ألفوا يف أصول التخريج . السائل :

  ال . الشيخ :

  ما يف أحد فيهم ألف ؟ السائل :

  ال الشيخ :

  طيب خري إن شاء اهللا جزاك اهللا خريا يا شيخ . السائل :

  وإياك . الشيخ :

  السالم عليكم السائل :



   وبركاته .وعليكم السالم ورمحة اهللا الشيخ :


